
Scenariusz dla przedszkola, szkoły, domu

Cele :

- kształtujemy w agentach  umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami
- doskonalimy w agentach  umiejętności nazywania, rozpoznawania i pokazywania
-agent poprawnie rozpoznaje i nazywa uczucia, stany emocjonalne
- agent potrafi pokazać swoje emocje
- agent stara się panować nad własnymi emocjami

Środki : serce wycięte z czerwonego papieru, pacynki z „różnymi emocjonalnie” twarzami, 
karteczki z wesołą i smutną buźką, karteczki przedstawiające buźki o różnych emocjach, kartki z 
wyrysowanym kołem, wiersz „Zły humorek”,

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie 

1.Agenci siedzą w kręgu. Podają  skojarzenia związane z czerwonym sercem. Opowiadając o 
miłości nawiązujemy do tematyki  Co powstaje w naszym sercu? (Emocje)

2. Pogadanka- krótka 

Dziś porozmawiamy o naszych uczuciach i emocjach. Każdy z nas, każdego dnia je przeżywa. 
Emocje to silne przeżycia uczuciowe np. gniewu, radości, strachu, smutku. Są dni, gdy tych emocji 
jest bardzo wiele, ale są też dni spokojniejsze, a nasze przeżycia mało intensywne.

Część właściwa

1.Nazywamy 5 podstawowych emocji – radość, złość, smutek, zdziwienie, strach. Prowadzący 
posługuje się pacynkami z różną mimiką.

2.Kiedy ja w przedszkolu/ szkole/ domu czuję się tak :
 - kiedy jestem wesoły? a kiedy jestem smutny?
 Rozdanie karteczek z buźkami. Rundka. Rozmowa o tym kiedy pojawiają się smutki, co można 
zrobić aby smutki zniknęły, aby ich nie było?

3..Prowadzący odczytuje wiersz „Zły humorek” 

Zły humorek
Jestem dzisiaj
zła jak osa!
Złość mam w oczach
i we włosach!
Złość wyłazi
mi uszami
i rozmawiać
nie chcę z wami!
A dlaczego?
Nie wiem sama.
Nie wie tata,



nie wie mama…
Tupię nogą,
drzwiami trzaskam
i pod włos
kocura głaskam.
Jak tupnęłam lewą nogą,
nadepnęłam psu na ogon.
Nawet go nie przeprosiłam -
taka zła okropnie byłam.

Mysz wyjrzała
z mysiej nory:
- Co to znowu za humory?

Zawołałam:
- Moja sprawa!
Jesteś chyba zbyt ciekawa.
Potrąciłam stół i krzesło,
co mam zrobić, by mi przeszło,!?
Wyszłam z domu
na podwórze,
wpakowałam się w kałużę.
Widać, że mi złość nie służy,
skoro wpadłam do kałuży.
Siedzę w błocie, patrzę wkoło,
wcale nie jest mi wesoło…

Nagle co to?
Ktoś przystaje.
Patrzcie!
Rękę mi podaje!
To ktoś mały,
Tam ktoś duży -
Wyciągają mnie z kałuży.
Przyszedł pies i siadł koło mnie
kocur się przytulił do mnie,
mysz podała mi chusteczkę:
- Pobrudziłaś się troszeczkę!
Widzę, że się pobrudziłam,
ale za to
złość zgubiłam
Pewnie w błocie gdzieś została,
NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA!

4.Rozmowa o tym co robię kiedy jestem zły?.....
Prowadzący opowiada agentom, że wyrażanie złości jest bardzo ważne, bo trzeba się jej pozbyć. 
Jeśli agent nie pozbędzie się złości to będzie niegrzeczny, sprawi komuś przykrość, uderzy itp. 
Rozmawiamy o to tym jak można pozbyć się złości w akceptowany, bezpieczny sposób (kącik 
złości – walimy w poduchy krzycząc jednocześnie, drzemy i gniemy stare gazety, malujemy na 
kartce naszą złość, potem możemy pogiąć i zniszczyć ten rysunek, wyrzucić do kosza łącznie z 
naszą złością itd.)



5. "Krąg uczuć"- w tej zabawie agenci mimiką i gestem przedstawiają różne uczucia i emocje. 
Każdy agent  losuje karteczkę z „buźką” i przedstawia tę wylosowaną emocję tak by grupa odgadła/
lub wszyscy pokazujemy emocje przedstawiane przez prowadzącego na obrazkach

Część kończąca 

1.Gra mimiczna – agenci  siedzą w kole na dywanie. Do każdego wypowiedzianego przez 
prowadzącego zdania mają zrobić odpowiednią „minę”, wyrażającą ich uczucia. Prowadzący czyta:
„Ewa dostała prezent od babci”, „Bartek zgubił swój ulubiony samochód”, „Za oknem pada zielony
śnieg”, „Zobaczyłem groźnego, dużego psa”, „ Mama kupiła mi lody”, „ Rozdarła się moja 
ulubiona bluzeczka”, „Jadę na rowerze i nagle ona zaczyna się unosić”, itp.

2. Agenci otrzymują kartkę z wyrysowanym kołem – mogą w nim umieścić części twarzy w taki 
sposób by odzwierciedlała ona ich nastrój.

Źródełko moje własne i „Zaradny Kot”


